ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

A.ANFAS BEVEX 2015
4η Διεθνής Εμπορική Έκθεση Ποτών
“Αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, τσάι& καφέ, τεχνολογίες
εμφιάλωσης, ποτά ενέργειας, ποτά συγκέντρωσης & χυμοί φρούτων,
σόδα & μεταλλικό νερό, εξοπλισμός & τεχνολογίες συσκευασίας ποτών,
κοκτέιλ, φίρμες κρασιού, επιχειρήσεις χονδρικής, δημοσιεύσεις)
(Alcoholic beverages, soft drinks, tea &coffee, water & bottling Technologies, energy
drinks, concentrate drinks & fruit juices, soda & mineral water, beverage packaging
equipments & technologies, cocktail sauces, wine firms, regional wholesale firms, sectoral
publications.)
http://www.anfasbevex.com/

Β.ANFAS FOOD PRODUCT 2015
4η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων
“Μεσογειακό φαγητό και ποτό, φρούτα και λαχανικά, είδη αρτοποιίας
και ζαχαροπλαστικής ,σάλτσες, καρυκεύματα και ευρύ φάσμα
ποτών”
(Mediterranean food and beverages, fruits and vegetables, confectionary and baked goods,
dressings, seasonings and the complete range of drinks)
http://www.anfasfoodproduct.com/

Από 25 έως 28 Φεβρουαρίου 2015 στην Antalya της Τουρκίας
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επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια των ανωτέρων εκθέσεων στις
Φεβρουαρίου 2015 και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της “ Antalya Expo Center “.

25 έως 28

Το επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία καλύπτουν:
Α. Το κόστος του ξενοδοχείου 5 αστέρων για 2 νύχτες με πρωινό.
Β. Το κόστος μεταφοράς από το αεροδρόμιο Antalya. προς το ξενοδοχείο και στον εκθεσιακό χώρο
καθημερινά.
Γ. Δωρεάν εισιτήριο για την είσοδο στις εκθέσεις
Δ. Χρήση της αίθουσας VIP του εκθεσιακού κέντρου για επιχειρηματικές συναντήσεις
Οι εταιρίες που θέλουν να επισκεφθούν τις εκθέσεις παρακαλούνται να συμπληρώσουν την συννημένη αίτηση και
να την στείλουν στα email info@etee.gr
Με την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας, θα παρακαλούσα την καταβολή 100 ευρώ, έτσι ώστε να καλυφθεί
τμήμα του κόστους των εξόδων του Επιμελητηρίου καθώς και των ακυρωτικών του ξενοδοχείου.
Η συμμετοχή στην έκθεση για παλιά και νέα μέλη του Επιμελητηρίου είναι δύο άτομα και για μη μέλη ένα άτομο.
Τα μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να συμμετέχουν σε όσες εκθέσεις επιθυμούν κατά τη διάρκεια του έτους.
To 2015 θα πραγματοποιηθούν 70 διεθνείς εκθέσεις στη Τουρκία.
Η κατάθεση γίνεται στην Alpha Bank *120/002002010712
IBAN GR 030 140 1530 1200 0200 2010 712
Λόγω περιορισμένων θέσεων θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας και
οπωσδήποτε θα προτιμηθούν τα παλιά και νέα μέλη του επιμελητηρίου.

